
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Η ΦΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ

📍 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1) Βρίσκω τη σωστή απάντηση.

♦ Οικοσύστημα ονομάζουμε _______ .
α) όλα τα φυτά ενός τόπου
β) όλα τα ζώα ενός τόπου
γ) τα στοιχεία του τόπου που δεν έχουν ζωή
δ) τις σχέσεις μεταξύ τους
ε) όλα τα παραπάνω

♦ Στο οικοσύστημα υπάρχουν ______ .
α) μόνο έμβια στοιχεία
β) μόνο άβια στοιχεία
γ) έμβια και άβια στοιχεία

♦ Έμβια λέγονται τα στοιχεία του οικοσυστήματος που είναι ζωντανοί οργανισμοί, όπως 
______ .

α) τα ζώα και τα φυτά
β) τα ζώα, τα φυτά και οι μικροοργανισμοί
γ) τα ζώα

♦ Άβια λέγονται τα στοιχεία του οικοσυστήματος που δεν έχουν ζωή, όπως _______ .
α) τα φυτά
β) τα φυτά και οι μικροοργανισμοί
γ) το έδαφος, το νερό, το φως του ήλιου, το πόσο κρύος ή ζεστός είναι ο τόπος

♦ Τα οικοσυστήματα _______ .
α) μπορεί να είναι μεγάλα
β) μπορεί να είναι μικρά
γ) μπορεί να είναι μεγάλα αλλά μπορεί να είναι και μικρά
δ) είναι πάντα μεγάλα  

♦ Οικοσύστημα = έμβια + άβια + ______ .
α) φως του ήλιου
β) σχέσεις μεταξύ τους
γ) μικροοργανισμοί ✍kyriakyria
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2) Συμπληρώνω τα κενά με τη σωστή λέξη.

♦ Στο οικοσύστημα υπάρχουν ζώα, φυτά και κάποιοι μικροί, κυρίως, οργανισμοί που 
βοηθούν στην αποσύνθεση των φυτών. Όλοι αυτοί οι ζωντανοί οργανισμοί ονομάζονται 
___________ στοιχεία, ενώ τα στοιχεία που ανήκουν στο οικοσύστημα και δεν έχουν 
ζωή, όπως το νερό, το έδαφος, ο αέρας κ.α. ονομάζονται __________ .

♦ Οικοσύστημα ονομάζουμε τα έμβια στοιχεία (δηλαδή όλα τα _____, όλα τα _____ 
και όλους τους ______________), τα άβια στοιχεία (δηλαδή το _______, το 
_________, τον _______, το ________ του ήλιου, το πόσο κρύος ή ________ είναι 
ένας τόπος), καθώς και τις σχέσεις μεταξύ τους. 

3) Σημειώνω Σ δίπλα στις σωστές προτάσεις και Λ δίπλα στις λανθασμένες.

→ Τα στοιχεία του οικοσυστήματος έχουν μεταξύ τους πολλές σχέσεις (.......).
→ Έμβια λέγονται τα στοιχεία του οικοσυστήματος που δεν έχουν ζωή (.......).
→ Η σημαντικότερη σχέση που έχουν τα φυτά και τα ζώα είναι πως το ένα αποτελεί 
τροφή για το άλλο (.......).
→ Άβια λέγονται τα στοιχεία του οικοσυστήματος που έχουν ζωή (.......).
→ Τροφικές αλυσίδες έχουμε όταν ο επόμενος τρέφεται από τον προηγούμενο (.......).
→ Η ισορροπία του οικοσυστήματος διαταράσσεται όταν ένα είδος ζώου ή φυτού 
ελαττωθεί ή εξαφανιστεί (.......).
→ Η διαταραχή του οικοσυστήματος δεν αποτελεί πρόβλημα για το περιβάλλον (.......).
→ Υπάρχουν πολλές αιτίες, από τις οποίες διαταράσσεται η ισορροπία του 
οικοσυστήματος (.......).
→ Το νερό είναι έμβιο στοιχείο του οικοσυστήματος (.......).

4) Συμπληρώνω το υπόλοιπο των λέξεων που λείπουν.

Χαρακτηριστικά των έμβιων

○ Αναπ………... ○ Αναπ………………...
○ Κινούνται ○Τρέφονται
○ Αναπ………….. ○ Αντιδρούν σε ερεθίσματα
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5) Γράφω τρία άβια στοιχεία του οικοσυστήματος.

……………………………………………………………………………………………………

6) Γράφω τρία έμβια στοιχεία του οικοσυστήματος.

……………………………………………………………………………………………………

7) Γράφω τι σημαίνει οικοσύστημα.

……………………………………………………………………………………………………

8) Γράφω τι γίνεται όταν διαταράσσεται η ισορροπία του οικοσυστήματος.

……………………………………………………………………………………………………

✍kyriakyria


